


Câte țări europene poți 
numi?

Ziua Europei
Ziua Europei se sărbătorește  în toată Europa, în fiecare an în data de 9 
mai. Aceasta sărbătorește pacea și cooperarea între țările europene.



De ce se sărbătorește Ziua Europei
în data de 9 mai?

În data de 9 mai 1950, ministrul de externe francez, Robert Shuman, a 
sugerat crearea unei organizații numită Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și a Oțelului (CECO).

S-a sperat că țările europene vor colabora la nivel industrial pentru a preveni 
alte războaie mondiale iar acest lucru va duce la o Europă mai unită.



Poți să localizezi aceste țări pe 
harta Europei?
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Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și a Oțelului

CECO a fost fondată în 1951 între Belgia, Franța, Germania de Vest, Italia, 
Olanda și Luxemburg. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Europe_countries_map_en_2.png


Uniunea Europeană
Obiectivul creării unei Europe mai unite a dus într-un final la fondarea 
Comunității Economice Europene  în 1957 care, la rândul ei a dus la fondarea 
Uniunii Europene (UE), în 1993.

Provocare de studiu:
•Care sunt țările 
membre ale UE la 
momentul actual?
•Când s-a alăturat 
Marea Britanie UE?
•Care sunt rechizitele 
necesare pentru 
aderarea la UE?



Sărbătorirea Zilei Europei
Ziua Europei se sărbătorește în 
diferite feluri în întreaga Europă.

•Înstituțiile UE organizează zile 
deschise pentru a informa publicul 
despre UE.

• În diferite țări europene se 
organizează concerte de 
muzică pentru a celebra 
varietatea muzicii din Europa.

• Pentru a sărbători 
diversitatea gastronomică a 
Europei, se organizează și 
festivaluri culinare.



How can you celebrate Europe Day?

• Pe stăzile Varșoviei, Polonia, se organizează parada Schuman.

• În Lituania, se organizează Târgul de Ziua Europei care oferă opere de artă, 
muzică și diversitate culinară. 

• Cu această ocazie, românii mai sărbătoresc și proclamarea independenței de 
stat a României - în 1877, de către Mihail Kogălniceanu.

Sărbătorirea Zilei Europei




